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Edital curso de TSB – Técnico em Saúde Bucal 6.2022 - Estudos autônomos 

 
Processo avaliativo para fins de certificação, para quem já atua como TSB há mais de dois anos. 

 

Duração  Carga horária Modalidade 

Até 6 meses 1380 h Estudos autônomos 
 

 

Matrículas abertas: Início previsto do curso Término aproximado das aulas 

De 04/04 a 08/07/2022 11/07/22 
 

07/12/2022 

 

Metodologia: Disponibilização, via portal EAD do conteúdo do curso, para estudos autônomos, 

para fins de avaliação e certificação.  

Etapas: 

1) Inscrição; realizada no site da escola. 

2) Envio de documentos; o aluno deverá enviar através do site, cópia digitalizada dos 

seguintes documentos: Histórico Escolar do Ensino Fundamental/Médio/Superior, certidão de 

nascimento ou casamento, CPF, cédula de identidade (RG), comprovante de residência, título de 

eleitor, 2 fotos 3x4 e documento que comprove experiência de pelo menos 2 (dois) anos, em 

período integral (3.840 horas) desempenhando as atividades do Auxiliar em Saúde Bucal ou do 

Técnico em Saúde Bucal (não será aceita experiência profissional de dentista que queira se 

candidatar à certificação de Técnico em Saúde Bucal) e ser maior de 18 anos. 

3) Prova seletiva online; após o aluno ter a parte documental aprovada, deverá se submeter 

à uma prova seletiva online, de caráter eliminatório, antes de se submeter à bateria de provas 

avaliativas. A prova seletiva será uma avaliação online de 50 (cinquenta) questões de múltipla 

escolha, referente à conhecimentos básicos da rotina no serviço odontológico. Será considerado 

apto à ingressar no processo avaliativo aquele que obtiver 60% (sessenta) por cento de 

aproveitamento na prova seletiva. O objetivo desta prova é eliminar candidatos que não têm um 

mínimo de preparo, e não se enquadram no sistema de avaliação, conduzindo o próprio aluno à 

uma auto análise. 

4) Prova avaliativa presencial, entrega da pasta de estágio; após aprovação na prova 

seletiva, a quarta etapa será uma avaliação teórica e pratica, presencial, na sede da mantenedora; 

quando o aluno deverá entregar  documento comprobatório da realização de 180 horas de estágio 

supervisionado em serviço odontológico (pasta de estágio), e proceder ao processo avaliativo que 

se dará da seguinte forma: 

• 4 horas de avalição teórica. 

• 4 horas de avaliação prática; 

             Quando serão avaliados os conhecimentos das bases tecnológicas e as habilidades 

pertinentes ao Técnico em Saúde Bucal. 

 

O local das provas avaliativas será determinado pelo Instituto Premium, buscando sempre o polo 

presencial mais próximo do aluno (https://cursodeasb.com.br/presencial), podendo ser no raio de 

até 250km de distância do local de residência do aluno. O local, data e horário da realização das 

provas avaliativas presenciais serão informados ao aluno em até 30 dias antes da data prevista da 

avaliação. 

 

 

https://cursodeasb.com.br/presencial
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Principais competências do TSB – Técnico em Saúde Bucal 

- Ensinar técnica de higiene bucal, uso de evidenciador de placa e aplicação de flúor. 

- Realizar profilaxia (limpeza) e raspagem supra gengival. 

- Realizar fotografias e radiografias de uso odontológico. 

- Realizar moldagem e confeccionar modelo de gesso. 

- Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos. 

- Remover suturas. 

- Realizar isolamento do campo operatório e auxiliar o dentista nas intervenções clínicas.   

 

Matrículas: 

Pelo site: institutopremium.com.br, ou no Instituto Premium: 

Rua Padre Sinfrônio de Castro, 75, São Sebastião, Barbacena M.G., CEP: 36.202-294 

 0800 032 7777 / (32)3332-5213 /  (32) 98857-1836 

 

Formas de pagamento: 
 

Inscrição: R$299,00,  

12 parcelas de R$448,5 no cartão ou 6 de R$897,00 boleto. 

Taxa de envio de certificado: R$60,00 (retirada na escola gratuita) 

Á vista 7% de desconto sobre as parcelas (total à vista: R$5.005,26) 
 

Documentos para matrícula: Histórico Escolar do Ensino Fundamental/Médio/Superior, Certidão de 

nascimento ou casamento, CPF, RG, Comprovante de residência, 3 fotos 3x4, Título de eleitor, 

comprovante de experiência de pelo 2 (dois) anos, em período integral (3.840 horas) desempenhando 

as atividades do Auxiliar em Saúde Bucal ou do Técnico em Saúde Bucal (não será aceita experiência 

profissional de dentista que queira se candidatar à certificação de Técnico em Saúde Bucal) 
 

 

Pré-requisito: segundo grau completo ou concomitante, experiência profissional de pelo menos 2 (dois) 

anos, em período integral (3.840 horas) desempenhando as atividades do Auxiliar em Saúde Bucal ou 

do Técnico em Saúde Bucal e ser maior de 18 anos. 

 

Principais componentes curriculares: 

 

Promoção e prevenção em saúde Bucal 

(ASB) 

Atividades do TSB 

Anatomia, fisiologia e Anatomia dental 

Materiais dentários e medicamentos 

Equipamentos; instrumentais odontológicos e 

Biossegurança 

Técnicas Auxiliares em Cirurgia e 

Implantodontia clínica 

Radiologia e proteção radiológica ocupacional 

Procedimentos restauradores e estéticos 

Periodontia e higiene dental 

Prótese dentária 

Ortodontia 

Endodontia 

Administração de clínicas 

Processo de trabalho e humanização em 

Saúde SUS 

Ergonomia e técnica de instrumentação 

 

Portaria do curso MEC: 187/2021 - parecer 147/2021 

Registro no CFO: Categoria: [7], Código 944 


